PERFIL DO FUNDO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA
CNPJ Nº 37.112.770/0001-36
PERFIL DO FUNDO (16/12/2020)
Código ISIN

BRRELGCTF008

Rua Iguatemi, nº
151, 19º andar,
São Paulo/SP
CEP: 01451-011

Jornal para
publicações legais

N/A

Data da Constituição
do Fundo

04/05/2020

Patrimônio Inicial
(R$)

33.571.000,00

Quantidade de cotas
atuais

335.710 Cotas

Valor inicial da
cota

R$ 100,00

Data do registro na
CVM

15/05/2020

Código CVM

0320035

Código de
Negociação

Local de
Atendimento aos
Cotistas

RELG11

1.1.1.1.1 Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS,
Cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar
(parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011.
E-mail: fii@brltrust.com.br
Telefone: (11) 3133-0350

1.1.1.1.2 Diretor Responsável
DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI
Cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte),
Itaim Bibi, CEP 01451-011.
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.br /
funds@brltrust.com.br
Telefone: (11) 3133-0350

1.1.1.1.3 Características do Fundo
Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com
prazo de duração indeterminado, regido pelo respectivo regulamento e pelas disposições
legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
1.1.1.1.4 Objetivo e Política de Investimento do Fundo
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O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários,
primordialmente, em imóveis prontos, terrenos ou imóveis em construção, destinados à
exploração de atividades logísticas, de armazenamento, distribuição, comerciais ou
industriais (“Imóveis Alvo”) e, complementarmente, em direitos reais sobre Imóveis Alvo,
que sejam geradores de renda. Além do investimento em Imóveis Alvo e direitos reais
sobre os Imóveis Alvo, o Fundo poderá adquirir (i) ações ou cotas de sociedades cujo
propósito seja investimentos em direitos reais sobre Imóveis Alvo; (ii) cotas de fundos de
investimento em participações que tenham como política de investimento aplicações em
sociedades cujo propósito consista no investimento em Imóveis Alvo ou direitos reais
sobre Imóveis Alvo; (iii) cotas de outros fundos de investimento imobiliários que tenham
como política de investimento aplicações em imóveis ou direitos reais sobre imóveis; (iv)
certificados de recebíveis imobiliários cuja emissão ou negociação tenha sido objeto de
distribuição pública ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação
aplicável; ou (v) outros valores mobiliários desde que tenham sido emitidos por emissores
registrados na CVM cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de
investimento imobiliário (em conjunto com os Imóveis Alvo, os “Ativos Alvo”),
respeitadas as demais exigências e disposições relativas à política de investimentos
contidas no Regulamento.
1.1.1.1.5 Da Política de Distribuição de Resultados
O Fundo deverá, nos termos da legislação aplicável, distribuir a seus cotistas, no mínimo,
95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de
caixa e, no máximo, o resultado contábil apurado pelo regime de competência, com base
em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O
resultado auferido num determinado período poderá ser, a critério do Administrador,
distribuído aos cotistas, mensalmente, sempre no 10º (décimo) Dia Útil do mês
subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos
rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que, nesta hipótese, eventual saldo de
resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 (dez) Dias
Úteis após o encerramento dos balanços semestrais, podendo referido saldo ter outra
destinação dada pela Assembleia Geral de Cotistas, com base em eventual proposta e
justificativa apresentada pela REC. O percentual mínimo será observado apenas
semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir
o referido mínimo. Entende-se por resultado do Fundo, o produto decorrente do
recebimento:(a) de rendimentos dos Ativos Alvo; (b) de eventuais rendimentos oriundos
das Aplicações Financeiras, deduzida a Reserva de Contingência, conforme abaixo
definido, e as demais despesas previstas neste Regulamento para a manutenção do Fundo,
não cobertas pelos recursos arrecadados por ocasião da emissão das cotas, tudo em
conformidade com o disposto na regulamentação aplicável vigente. O Fundo manterá
sistema de registro contábil permanentemente atualizado, de forma a demonstrar aos
cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimento.
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